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Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Jana Filipa Libickiego 

podczas 24. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 maja 2021 r. proszę o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień: 

Kwestie związane z finansowaniem dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół 

były już przeze mnie rozpatrywane. Mając na uwadze, że regulują je przepisy 

oświatowe wystosowane zostało wystąpienie do Ministerstwa Edukacji i Nauki,  

z prośbą o przeanalizowanie powyższych kwestii pod kątem dokonania 

ewentualnych zmian wychodzących naprzeciw zgłaszanym postulatom.  

Z przesłanych w maju br. wyjaśnień wynika, że nowelizacja przepisów art. 39 ust. 4 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

wprowadzająca przepisy art. 39a określające kryteria ustalania kosztów przejazdu 

dziecka i opiekuna, zwracanych rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do 

przedszkola lub szkoły była inicjatywą ustawodawczą Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, wykonującą postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 

października 2017 r. (sygn. akt S 1/17).  
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Wprowadzono algorytm, który umożliwia określenie kosztów przewozu uczniów do 

przedszkoli, szkół i placówek. Algorytm ten uwzględnia czynniki, które mają wpływ na 

koszt dowozu: 

 liczbę kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do 

przedszkola, szkoły lub placówki, a także przewozu rodzica z tego miejsca do 

miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem, lub liczbę kilometrów 

przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy 

i z powrotem, 

 średnią cenę jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, 

 średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu 

według danych producenta pojazdu. 

Intencją wprowadzonych przepisów było umożliwienie rodzicom niepełnosprawnych 

dzieci i młodzieży uzyskania od gminy zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych 

przez rodziców na dowóz dziecka do danej jednostki systemu oświaty oraz 

ujednolicenie w skali kraju zasad ich rozliczania. 

Rozwiązanie to zostało wprowadzone zgodnie z oczekiwaniami większości rodziców, 

którzy często wskazywali na problemy z egzekwowaniem od gmin zwrotów realnie 

ponoszonych kosztów dowozu.  

Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieciom 

i młodzieży do przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty jest obowiązkiem 

gminy. Natomiast w przypadku, gdy rodzice realizują ww. obowiązek gmin, 

przepisy prawa oświatowego precyzyjnie określają sposób obliczenia realnie 

ponoszonych kosztów przewozu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców do jednostek 

systemu oświaty, jednocześnie zobowiązują gminy do zwrotu tych kosztów rodzicom. 

 

           Z poważaniem 

Paweł Wdówik 
Sekretarz Stanu 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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